
           
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                       

        """"תתתת""""מדרשית הדף היומי פמדרשית הדף היומי פמדרשית הדף היומי פמדרשית הדף היומי פ""""י י י י """"ל על על על ע""""יויויויוהיומי היומי היומי היומי עלון יומי ללומדי הדף עלון יומי ללומדי הדף עלון יומי ללומדי הדף עלון יומי ללומדי הדף 
 ל" זאשר אנטשילאשר אנטשילאשר אנטשילאשר אנטשילר "ה בת הר" עגיטל מלכהגיטל מלכהגיטל מלכהגיטל מלכהנ "לע

        

        זזזז"""" תשס תשס תשס תשסתמוזתמוזתמוזתמוז    ''''אאאאיייירביעי רביעי רביעי רביעי יום יום יום יום     
                         ''''ההההננננדף דף דף דף     ����    יבמותיבמותיבמותיבמותמסכת מסכת מסכת מסכת     

        עיונים על הדףעיונים על הדףעיונים על הדףעיונים על הדף
  

        ????מסבראמסבראמסבראמסברא, , , , פוקע לאחר מיתהפוקע לאחר מיתהפוקע לאחר מיתהפוקע לאחר מיתה" " " " אשת אישאשת אישאשת אישאשת איש""""האם איסור האם איסור האם איסור האם איסור 
שאין איסור אשת , בא לומר, האמורה באשת איש" שכבת זרע"לומדת ש' הגמ

, "שארו"מוגדרת כ, שאשה אף לאחר מותה, שהיה צד לומר. איש לאחר מיתתה
  .   שאין בה איסור לאחר מיתהחידשה תורה. כ יהיה בא איסור של אשת איש"א

שלאחר מיתה אינה מוגדרת , שהפסוק חידש) ה לאחר"ד(' אמנם כתבו תוס
ז לא "אולם בכ, שמוכח שהיא כן שארו, ש"אולם כבר הקשה הרש. כשארו
 שנקטו בביאור הסוגיא )ה מה"ד: 'קיד(ב "בב' והביא להוכיח מדברי התוס. אסורה
מה יגדיר , והדבר צריך תלמוד.  כשארושאף לאחר מיתה היא מוגדרת, שלפנינו

א שתיהיה אסורה מדין אשת "עד שיהיה סד, אותה כאשת איש לאחר מיתתה
. מה ישייך אותה לפרשת אשת איש. נפקעה כל זיקתה לחיים, ברגע שמתה. איש

  . ובמה היא מוגדרת כשארו
אין הדבר פשוט , כאשר הבעל מת, מצאנו אף לאידך גיסא, אולם אליבא דאמת

האשה , ואמנם מבואר בריש מסכת קידושין. פקעה השייכות בין הבעל לאשהשנ
כ מבואר שברגע שמת הבעל אין בין הבעל "א, קונה את עצמה במיתת הבעל

וקונה את עצמה בגט ובמיתת ,  אמרו:)'שם יג(' אולם בגמ. לאשה שום קשר
 . אלא מיתת הבעל מנלן, דכתיב וכתב לה ספר כריתות, בשלמא גט.הבעל
 לבאר , לא מן הדין והמקום.'והא עריות וכו. הוא אסרה והוא שרתה. רא הואסב

 ,פשוט מסברא ,לא שייך לומרש ,ואולם ודאי שמענ. ל"ס הנ"עתה את דברי הש
  . ילפותא ממלחמה או מגירושיןלומדים ולמסקנא . מתירה ,שמיתת בעל
ה "דשם (י " כתב רש,ס שנילף מסברא הוא אסרה והוא שרתה"בקושיית הש

 אין עתה כלומר .ל" כשאינו בעולם נפטרה הימנו שהרי בו היתה קשורה עכ)והוא
' ז הגמ"ובכ .כ אין סיבה שלא תהיה האשה מותרת לשוק" וא,הדבר האוסר

 אדם שקידש אשה והרי היא קשורה בו ,ים למדנונמצא. 'הקשתה מדין עריות וכו
 כיון שהחיל .ולםאין הוא בעשעכשיו  אף , אין סיבה להתירה לעלמא,שעה אחת

. "אשת איש" ל"פנויה" ושמה הפך מ, ועתה שמו עליה,בה חלויות של איסורים
עתה אלא .  של פלוניאשתואין גדר הדבר שהיא אסורה לעולם כיון שהיא 

והיא ואיסורה בדיוק כמו שאר עריות " אשת איש"הגדירה אותה התורה בתורת 
שהוצרכו ללמוד  עד .יש סיבה עצמית לאיסוריםובה עצמה , שלא פוקעים

  )'כז' ב סי"ש ח"בזה בקוב' ועי(". מיתת הבעל"נקרא ש ,יש מתירמפסוק ש
מה שייך להגדיר את האשה בתורת , הקשנו, ממילא אף בסוגיא שלפנינו

, "אשת איש"מה שייך שיהיה צד להגדיר אותה בתור . הרי היא מתה, "שארו"
הרי נפקעו כל צדדי , שותהרי אין מה שישייך אותה לקשר אי. לאחר שהיא מתה

שאין הדבר פשוט , אולם לאחר שלמדנו ממיתת הבעל. החיים שאסרו אותה
עתה , כיון שברגע שאסר אותה. אין האשה אסורה, שכיון שאין בעל, מסברא

אם לא . ואין מה שיפקיע את הערווה, "אשת איש"התחדש בעולם ערות 
היה ,  זו הדרך בדיוקועל. שחידשה התורה שאשה קונה את עצמה במיתת הבעל

אולם עדיין , שאמנם היא אינה בין החיים. צד לחייב בבא על אשת איש שמתה
ז חידשה תורה שלגבי "ע. היות ולא נפקע האיסור, היא מוגדרת כאשת איש

בסוגיא ' או לשיטת התוס. ובמתה זה לא שייך". שכבת זרע"איסורי ביאה בעינן 
  . לאחר שמתה, כשארושאף כאן למדנו שאינה מוגדרת , לפנינו

        ????אשת איש שאין לה בעל האם מותרתאשת איש שאין לה בעל האם מותרתאשת איש שאין לה בעל האם מותרתאשת איש שאין לה בעל האם מותרת
דנו . שאשה לאחר מיתתה אין חייבים עליה מדין אשת איש, כמבואר למדנו

כגון אשתו של אליהו . והיא אשת איש, האם אשה שאין לה בעל, הקדמונים
האם , שנכנסו לעולם האמת בעודם חיים, או אשתו של רבי יהושע בן לוי, הנביא

  . מוגדרות כאשת איש או כפנויותנשותיהם 
 :).'ע(בנדה '  שהוכיח מדברי הגמ)'סי קב(מתרומת הדשן , המקור הביאו הפוסקים

ת ואמרו שמ. האם אשת לוט שנהפכה לנציב מלח מטמאה או לא' שנו בגמ
פ שודאי אשתו "אע, מת מטמא ואין החיים מטמאין, מטמא ואין נציב מלח מטמא

אשת רעהו , כך גם נוקט התרומת הדשן, וף אחראלא שנהפכה לג, של לוט מתה
  .  שכולן רוחני ולא גופני, אסורה ולא אשת מלאך

אולם היכן נעלם ,  אמנם היא לא מוגדרת אשת רעהו)'כח' ב סי"ח(ש "ותמה בקוב
שאם לא היה פסוק , כנזכר לעיל' הרי מבואר בגמ, האיסור של אשת איש

לאחר   נשאר האיסור לעולם אףהיה, המתיר בין הבעל שמת ובין האשה שמתה
  .ע"והניח בצ. כ היכן נעלם האיסור של אלו שהפכו למלאכים רוחניים"א. מיתה

,  דן בארוכה בדברי התרומת הדשן)'ד' מ סי"ב חו"ח(ת יהודה יעלה "ואף בשו
שכל דברי התרומת הדשן הם לאחר , ונקט. כ את הקושיה הנזכרת"והעלה ג
לכן אפשר גם לחדש .  לאחר מיתת הבעל שבאמת אשת איש נפקע,ס"דברי הש

ס "מה היה צד להש, אולם עדיין נשאר בתימה. אשת רעהו ולא אשת מלאך
שאין  שאין איסור לאחר, כ פשוט לתרומת הדשן"אם כ, לאסור לאחר מיתה

שבלא , דרך כל האדם לחלק בין מיתה של, ונוקט. האדם נמצא בהוה שבעולם
לבין . 'ת תחיית המתים היה נשאר האיסור של האשת איש וכובע', חידוש הגמ

כ לעולם לא יתכן שתהיה "וא, אדם שהיה למלאך שלעולם לא ירד ממדרגתו
   .ולכן פוקע איסור זה, אשת איש

        סיכום הדףסיכום הדףסיכום הדףסיכום הדף
 

        ....והמחייבת באיסוריםוהמחייבת באיסוריםוהמחייבת באיסוריםוהמחייבת באיסורים. . . . העראה שקונההעראה שקונההעראה שקונההעראה שקונה. . . .  קנין יבמה קנין יבמה קנין יבמה קנין יבמה::::ושא היוםושא היוםושא היוםושא היום נ נ נ נ
נשא את .  מתה).ב(אב נשא את אחות אשתו מ, )א( אמרו לאדם מתה אשתךאמרו לאדם מתה אשתךאמרו לאדם מתה אשתךאמרו לאדם מתה אשתך        

נשא .  מתה).'אחות של א) (ד(נשא את אחותה מאב .  מתה).ג(אחותה מאם 
כיון שאין קידושין תופסים , ונמצאו קיימותונמצאו קיימותונמצאו קיימותונמצאו קיימות ).'אחות של ב) (ה(את אחותה מאם 

שהרי היא ,  שהיא אחותה אסור''''באשה בבאשה בבאשה בבאשה ב.  מותר''''באשתו אבאשתו אבאשתו אבאשתו א. באחות אשה
כיון , "אשתו"א מוגדרת אחות כיון שאין הי,  מותר''''אולם באשה גאולם באשה גאולם באשה גאולם באשה ג. אחות אשה

וכיון שלא . כיון שהיא אחות אשתו,  אסור''''באשה דבאשה דבאשה דבאשה ד. לא תפסו קידושין' שבב
ואם מת ואם מת ואם מת ואם מת ". אשתו"כיון שהיא לא אחות , ''''באשה הבאשה הבאשה הבאשה התפסו בה קידושין מותר 

 לאחר ',',',',אולם אם בא על באולם אם בא על באולם אם בא על באולם אם בא על ב. פוטרות צרותיהן', וה' ג'  נשים א,,,,בלא בניםבלא בניםבלא בניםבלא בנים
. 'ומותר בד. 'ובה' ואסור בג. ' ומותר בב,היו כדין' כ נישואיו לב"א. 'שמתה א
  .  פוטרות צרותיהן',',',',ודודודוד' ' ' ' נשים בנשים בנשים בנשים ב

מאשת אח שאסורה , המקורהמקורהמקורהמקור. שייך בין מאב ובין מאם, מבואר שאחות אשהמבואר שאחות אשהמבואר שאחות אשהמבואר שאחות אשה
, ואשת אח נלמד מאחותו". ערות אחיך היא"שנאמר , בין מאב ובין מאם

כיון , מאחותו לבד,  אחות אשהולא לומדיםולא לומדיםולא לומדיםולא לומדים. שהיא בין מאב ובין מאם
, והיא אסורה רק הנשואה לאח אביו מאב, סתבר ללמוד יותר מדודתושמ

ומדודתו לא ומדודתו לא ומדודתו לא ומדודתו לא . י קידושין"ואף אחות אשה הוא ע. י קידושין"ואיסור זה נוצר ע
 שבא לרבות ולא שייך לומרולא שייך לומרולא שייך לומרולא שייך לומר.  היות וזה קרובי אביו ולא קרובי עצמו,,,,לומדיםלומדיםלומדיםלומדים

 שאם התירה תורה לאחר, שרב הונא אמרשרב הונא אמרשרב הונא אמרשרב הונא אמר, אשת אח שאין לה בנים בחייו
כאשר יש , שמלמד איסור, ולא שייך לומרולא שייך לומרולא שייך לומרולא שייך לומר. בהכרח קודם היא אסורה, מיתה

ואין לומר ואין לומר ואין לומר ואין לומר . אסורה, בהכרח אם יש,  התירה תורה באין בניםשהרישהרישהרישהרי. לה בנים
או , או שיש לה בנים רשות ליבם, שאם יש בנים מותרת אף ליבם, שבא לומרשבא לומרשבא לומרשבא לומר

מר שאשת מר שאשת מר שאשת מר שאשת ואין לוואין לוואין לוואין לו". ערות אחיו גילה "שאמרה תורהשאמרה תורהשאמרה תורהשאמרה תורה, יש לה בנים באיסור עשה
  . וממועט מן האם, "ערות אחיך היא"כיון שאמרה תורה , אח מן האם תתייבםאח מן האם תתייבםאח מן האם תתייבםאח מן האם תתייבם

לשיטת לשיטת לשיטת לשיטת כדי לחדש , , , , נאמר כרת באחותונאמר כרת באחותונאמר כרת באחותונאמר כרת באחותו, לשיטת רבי יונה שהוקשו כל העריות
ולשיטת רבי ולשיטת רבי ולשיטת רבי ולשיטת רבי . אף שעבר בהעלם אחד,  שחייב על כל אחת ואחת,,,,רבי יוחנןרבי יוחנןרבי יוחנןרבי יוחנן

ואל "מד מיל, שכרת באחותו נכתב לומר שיש בהן כרת ולא מלקות, יצחקיצחקיצחקיצחק
  . לחלק ולחייב כרת על כל אחת ואחת" אשה בנדת טמאתה

". ימתו("" ערירים יהיוערירים יהיוערירים יהיוערירים יהיו""""נכתב בדודתו נכתב בדודתו נכתב בדודתו נכתב בדודתו , לשיטת רבי יונה שהוקשו כל העריות
.  אם יש לו בנים יקברןללמדללמדללמדללמד, "ערירים יהיו" כיון שנאמר באשת אח )ש"רש

 ,,,,הדבריםהדבריםהדבריםהדברים' ' ' ' ונכתבו בונכתבו בונכתבו בונכתבו ב. אם אין לו בנים ימות ערירי" ערירים ימתו"ונאמר בדודתו 
  . ימותו, ובין בנים לאחר החטא, שבין אם היו לו בנים לפני החטא

, ממה שכתבה תורה בשפחה חרופה, חיוב העראה בחייבי לאוין נלמדחיוב העראה בחייבי לאוין נלמדחיוב העראה בחייבי לאוין נלמדחיוב העראה בחייבי לאוין נלמד
ששאר חייבי לאוין אף בהעראה עובר , מבוארמבוארמבוארמבואר, שמביא קרבן על גמר ביאה

כ חייבי "א,  שממה שאמרה תורה העראה בחייבי כריתותואין לומרואין לומרואין לומרואין לומר. איסור
כ התורה לא הייתה צריכה לכתוב מאומה בשפחה "שא. ין בגמר ביאהלאו

. ש מקיחה קיחה מאחותו"בגז,  נלמד,,,,העראה בחייבי לאוין של כהונההעראה בחייבי לאוין של כהונההעראה בחייבי לאוין של כהונההעראה בחייבי לאוין של כהונה. חרופה
והאמור , האמור במצרי, ש ביאה ביאה"בגז, העראה בחייבי עשה נלמדהעראה בחייבי עשה נלמדהעראה בחייבי עשה נלמדהעראה בחייבי עשה נלמד

והיא , או שהיא בעשה. וכחייבי לאוין,  או שהיא בלאו,,,,יבמה לשוקיבמה לשוקיבמה לשוקיבמה לשוק. בממזר
 ואשה נקנית לבעלהואשה נקנית לבעלהואשה נקנית לבעלהואשה נקנית לבעלה. ש ביאה ביאה"בגז, היבם קונה בהעראההיבם קונה בהעראההיבם קונה בהעראההיבם קונה בהעראה. י עשהכחייב

  . ש קיחה קיחה"בגז, בהעראהבהעראהבהעראהבהעראה
, , , , """"שפחה חרופהשפחה חרופהשפחה חרופהשפחה חרופה. ". ". ". "אאאא. מקומות' בג,  המורה על גמר ביאה""""שכבת זרעשכבת זרעשכבת זרעשכבת זרע""""נאמר נאמר נאמר נאמר 
משמש בלא , ד אד אד אד א""""למלמלמלמ ,,,,""""אשת אישאשת אישאשת אישאשת איש. ". ". ". "בבבב. שחיוב קרבן רק בגמר ביאה, לומר
 לומר ,,,,שששש""""לרלרלרלר ,,,,""""סוטהסוטהסוטהסוטה. ". ". ". "גגגג.  משמש באשה מתה פטור,,,,ד בד בד בד ב""""למלמלמלמ. פטור, קישוי

למעט קינא , לרבאלרבאלרבאלרבא. אינה נעשית סוטה, שהמקנא לאשתו לביאה שלא כדרכה
. קינא לה בנשיקת אבר,  העראה זו הכנסת עטרהדדדד""""למלמלמלמ, לאביילאביילאביילאביי. דרך איברים

, פ שבעל מקפיד"קינא לה דרך איברים ואע,  העראה זו נשיקת אברדדדד""""ולמולמולמולמ
  . ג"לא נעשית סוטה בכה, היות וזה רק פריצות

ולכן מוגדר , ובהכרח דחק הבשר. העראה הכוונה נשיקת אבר, לללללשמואלשמואלשמואלשמוא
הכוונה ,  גמר ביאה בשפחה חרופה,,,,חחחח""""רבה בר בר חנה אמר בשם ריורבה בר בר חנה אמר בשם ריורבה בר בר חנה אמר בשם ריורבה בר בר חנה אמר בשם ריו. כביאה

אלא , אין הכוונה מירוק גיד" שכבת זרע"פ שאמרה תורה "ואע. הכנסת עטרה
רבין אמר רבין אמר רבין אמר רבין אמר . העראה זה הכנסת עטרה, , , , חחחח""""רב דימי אמר בשם ריורב דימי אמר בשם ריורב דימי אמר בשם ריורב דימי אמר בשם ריו. מירוק עטרה

אולם , חלק בודאי על רבה בר בר חנה,  העראה זו הכנסת עטרה,,,,חחחח""""יויויויובשם רבשם רבשם רבשם ר
שאפשר שמנשיקת אשר עד הכנסת עטרה מוגדר , על שמואל לא חלק

פחות . העראה זו הכנסת עטרה ,,,,חחחח""""אמר רב שמואל בר יהודה בשם ריואמר רב שמואל בר יהודה בשם ריואמר רב שמואל בר יהודה בשם ריואמר רב שמואל בר יהודה בשם ריו. כהעראה
 .  גמר ביאה הכוונה לגמר ביאה ממש. וחולק על שמואל. ופטור, מוגדר לנשיקה, מזה
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